
 1

 
 

 ה"ז סיון תשס"כ
 2005 יולי 04

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיום  29' פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס
3.7.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 

 3.7.05 מיום 29' פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס
 
 

 :נוכחים
 

 ראש המועצה -  יצחק ימיני
 מ ראש המועצה"מ -   יוחנן גיל

 חברת מועצה -  טלי פליישמן
 חבר מועצה  -  ה גולדשטייןמש

 חבר מועצה  -  ויקטור כהן
 חבר מועצה -   דני גור

 חבר מועצה -   תומר יפת
 חבר מועצה  -  משה אודיז
 חבר מועצה -   שרון חוילי

 
 

 :מוזמנים
 

 גזבר המועצה/מזכיר -   זאב ובר
 מבקר המועצה -  אלון קוחלני

 מנהלת לשכת ראש המועצה -  אורלי רזניקוב
 
 :ר היוםסד

 
 .הענקת שי לחייל המצטיין גל פניני .1

 .דיון בהזמנת עיריית פירזן למשלחת מפרדסיה .2

 .שלמה כסיף במקום שרון פלד, החלפת חברים בועדת תכנון .3

 .אישור עבודה בחופשה לעובד המועצה ציון סירי .4

 .ו"ל תשס"אישור לחתימה על חוזה להפעלת תכנית קרב למעורבות בחינוך בשנה .5

 31.3.05דיון בדוח הכספי של המועצה ליום  .6

 . אישור זכויות חתימה בתקופת היות גזבר המועצה בחופשה .7

 .ח לשיפור חזות היישוב" ש120,000 בסך 346' ר מס"אישור הגדלת תב .8

 ).לפי בקשת שרון חוילי(פריצות ביישוב  .9

 :אישורי פרוטוקולים .10

  22.5.05 מיום 13 'פרוטוקול ועדת תרבות מס.  א 

 21.6.05 מיום 5' פרוטוקול ועדת תמיכות מס.     ב       

 3.5.05 מיום 6' פרוטוקול ועדת רווחה מס.     ג        
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לפני שניכנס לסדר היום אני רוצה להעניק שי . אני מתכבד לפתוח את הישיבה :יצחק
 .לחייל גל פניני

 
 ניניהענקת שי לחייל המצטיין גל פ  .1
 

. גל קיבל אות הצטיינות בצבא וכמו כן הוזמן כחייל מצטיין לנשיא המדינה :יצחק
בהתאם להחלטה שקיבלנו עוד בקדנציה הקודמת אנו מודים לחיילים 

אני .  שובר לבילוי סוף שבוע זוגי בבית מלון–מצטיינים ומעניקים להם שי 
ות לגל על ההישג מודה להורים שהביאו ארבעה ילדים מקסימים וברצוני להוד

אנו מחזקים את ידך . פרדסיה ומדינת ישראל יכולים להתגאות בך. המבורך
 .ומאחלים לך להמשיך באותה הדרך גם בעתיד

   
אני מציע שתשקלו לערוך . אני מודה למועצה, בשם המשפחה וכאבא של גל :זאב פ

אולי ביום , איזשהו טקס הוקרה לכל מצטייני פרדסיה בכל התחומים
כך שמצטייני הצבא יעלו לבמה וישמיעו , או בטקס המתגייסים, אותהעצמ

 .דברים לחיילים לעתיד
 

 .זה רעיון טוב ובהחלט נשקול אותו :יצחק
 
 עדכונים  .2
 

ש טלי בן "ע, "בית טלי"הערב ערכנו טקס לקריאת הספרייה החדשה שלנו  :יצחק
 סמי שמעון כולל, בהשתתפות תורמים ומשפחה, היה טקס מכובד. ל"ארמון ז
הן מבחינת , אני מקווה שנוכל להמשיך לפתח את הספרייה בעתיד. שאף נאם

 .בניה והן מבחינת תוכן
 

אני רוצה עוד לעדכן אתכם כי מינהל מקרקעי ישראל עומד להוציא בחודשים 
. הקרובים מכרז למכירת שלושה מגרשים למגורים שבבעלותו שברחוב האירוס

 .נפרסם בכל בית על מועד פרסום המכרז, ברוכפי שהבטחנו בע, אנו נעקוב
 

ההנהלה החליטה לצאת לפרוייקט של מבנה מלתחות חדש במגרש , כמו כן
ניתנה הנחייה לפרסם מכרז לביצוע בימים . הכדורגל במקום המבנה הישן

 .הקרובים
 

היתה שריפה . בשבוע שעבר קרה מקרה בבית משפחת מור אבינועם ואורלי
מחלקת הרווחה נכנסה לתמונה ובהמלצתה נתנו , גור בוואי אפשר היה ל, בבית
הם חתמו על מסמך כי .  1,400₪ לילות בבית מלון בנתניה בעלות של 3להם 

נאחל להם . הסכום יוחזר למועצה, במידה ויקבלו את העלות מהביטוח
 .התאוששות מהירה

 
 .ברשותכם נעבור לשאילתות, ועתה

 
 שאילתות  .3
 

 א רמת הביטחון ביישוב שאילתא בנוש–דני גור  .א
 

. לפני שמונה חודשים הוגשה על ידי שאילתא בנושא הביטחון בישוב
אוזלת , הפריצות והגניבות ביישוב הלכו והתגברו והפכו מעשה יום יומי

ידה של הרשות המקומית באשר לצעדים שיש לנקוט כנגד התגברות מעשי 
אילתא כי הבטחת מעל דפי העיתון ובמענה לש. הפריצות זעקה לשמים

טענת שאין התגברות , בימים הקרובים ימצא פתרון לבעיות הביטחון
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ורמת הביטחון בישוב טובה והסטטיסטיקה , ושהכול סתם המצאות
הבטחת אמצעים , מראה שאין עליה במעשי הפריצות והגניבות

הבטחת מצלמות , הבטחת בקרה ממוחשבת, אלקטרונים מתקדמים
פנית לתושבים . שא יבוא על פתרונוהבטחת שאוטוטו הנו, במעגל סגור

 .ודרשת לנקוט צעדים ברמת האישית
 

עשרות , מעשי הפריצות הולכים ומתגברים, המצב שונה, במציאות
החבר שרון חוילי אף ביקש , תושבים פנו אלי הדרישה לטפל בנושא

 .להעלות את הנושא על סדר יומה של ישיבות המועצה
 

 :שאלותיי
הכין האמצעים ? ך מקיים את הבטחותיךמדוע אינ? הכין ההבטחות

מדוע המלצות ועדת ? היכן חדר הבקרה? האלקטרוניים המשוכללים
האם תשובותיך הן אך ורק לצאת ? הביטחון בנושא אינם מיושמים כלל

האם עבודתה של ועדת הביטחון היא סתם עוד מסמך אשר אין ? ידי חובה
 ? את התופעהמה אתה מתכוון לעשות על מנת למגר? מאחריו כלום

 
 תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא רמת הביטחון ביישוב   

 
 .אני מודה לך על סגנונך המנומס והמתחשב   

 
נושא הביטחון במדינה הינו באחריות המשטרה ואין לרשויות , כידוע לך

המקומיות את הכלים החוקיים והאפשרויות למגר לחלוטין את עבירות 
, לתנו לתרום להפחתה באמצעות הרתעהאך למרות זאת ביכו, הרכוש

אף אחד אינו יכול . נוכחות ובולטות בשטח וזאת אנו משתדלים לעשות
להבטיח שעבירות הרכוש ייפסקו לחלוטין וכמובן שמעולם לא ניתנה 

 .אך כמובן שאין להרים ידיים, הבטחה שכזו
 

לרבות , יש בתקופה האחרונה מגמת גידול בעבירות רכוש בכל האזור
אחת הסיבות לגידול בעבירות הינו הירידה הקיימת לאחרונה . סיהבפרד

תחנת המשטרה שנפתחה בכפר יונה נסגרה לאחר זמן : בפעילות המשטרה
מה וגם השוטר הקהילתי המוצב ביישוב נלקח לאחרונה לתקופות 

 .ממושכות לצורך משימות הקשורות בתכנית ההתנתקות
 

. קיים אינו משביע את רצוניפניתי בנושא למשטרה והבהרתי כי המצב ה
י מפקד משטרת נתניה הנחייה "ניתנה ע, בשבוע שעבר בעקבות פנייתי

כמו כן מינתה . להגביר את פעילות האיסוף ופעולות הבילוש ביישוב
המשטרה רכז מודיעין חדש ליישובים באזור שתפקידו לכוון כוחות 

 .לעברייני הרכוש
 

 :המועצה מצידה נקטה בפעולות הבאות
 

 .וגברה השמירה בכניסה ליישוב בשעות הלילהת .1
בנוסף לניידת האבטחה מוצב תיגבור נוסף ביישוב בשעות הלילה  .2

 במספר ימים בשבוע
הוצבה מערכת חדשה לפיקוח ובקרה על פעילויות ניידת  .3

 .האבטחה
ז התבקש  להפעיל את מתנדבי המשמר האזרחי גם "מפקד המשא .4

 .מותזה נעשה בהצלחה במספר מקו. לאחר חצות
, 31.7.05 -הודענו לחברת השמירה הנוכחית על הפסקת עבודתה ב .5

 .והחברה החדשה תידרש להציג גם יכולות של מוקד רואה
 



 5

הגיע הזמן שתענה על השאלה לגבי המצלמות , לא ענית לי על השאלה  :דני
 .ולגבי החלטות ועדת בטחון

 
 . בתשובתי יש הסבר לכל שאלותיך. כל הבטחה שלי מקוימת :יצחק

 
  שאילתא בנושא שילוט הכוונה ביישוב–דני גור  .ב

 
כמובן , מ" הוגשה הצעה לסדר בנושא שבנדון על ידי הח2004בשנת 

ההצעה נידחת על ידך בטענה כי התפרצתי לדלת פתוחה ואוטוטו הנושא 
כמו כן הוסבר על ידך כי הולך להיחתם . בדיוק עומד לבוא על פתרונו

 . נוגע  למימון הפרוייקטספונסרים ב, הסכם עם משקיעים
 

. אין ולא היו חילוקי דעות באשר לצורך להתקין שילוט מסודר בפרדסיה
הבטחות למכביר , לא דובים לא יער, בפועל. הבטחות לחוד ומציאות לחוד

 .הביצועים רחוקים מההבטחות כרחוק מזרח ממערב, יש
 

 :שאלותיי
מה אתה מתכוון ? מדוע הנושא אינו מטופל? מדוע אינך מקיים הבטחות

 ?לעשות על מנת להסדיר את נושא השילוט בפרדסיה
 

 תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא שילוט הכוונה ביישוב
 

בעיתוי מפליא הגיעה השאילתא שלך למחרת היום שבו נמסר לפרסום 
 .כל מילה נוספת מיותרת. בעיתון מכרז כולל לשילוט הכוונה ביישוב

 
 ?מה זה המכרז הזה   :דני

 
יש בו מפרט ותוכל לראות זאת בעיתון או , יש מכרז לשילוט הכוונה :יצחק

 .במועצה
 

  שאילתא בנושא בחינת קריטריונים לתמיכות לתנועות–שרון חוילי  .ג
 _______________________________________________הנוער

 
המועצה המקומית תומכת בשלוש תנועות נוער בישוב לפי מודל ההצעה 

ראה (לפי הצעה זו . י האגף לחינוך ותרבות"נים המוצעת עלקריטריו
חניך אינה -שתמיכת הרשות פר, נראה על פניו, )טבלת הקריטריונים
 :כדלקמן, שוויונית כלל ועיקר 

 
 .ח" ש570 -  תשלום חניך החבר בתנועת הצופים

 .ח" ש350 - תשלום לחניך החבר בנוער העובד והלומד
 .ח" ש340 - י עקיבאתשלום לחניך החבר בתנועת בנ

 .לא מופיע - "אל המעיין"תשלום לחניך החבר בתנועת 
 

 :שאלותיי
 

 ?שוויונית זו אשר בין החניכים-מה פשר אי .1
 ?מהי הבחינה והבקרה של הרשות להצעה זו .2
 ?מה בכוונתך לעשות בנדון .3
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. אתה הבנת שהמועצה משלמת ולא הבנת שאלו הסכומים שהחניך משלם :יצחק
. לבוא ולקבל הסבר, במקום להכין שאילתא, לכל חבר מועצהאני מציע 

י שאלה "אף פעם לא סגרנו דלתות והיית יכול להבין את הנתונים ע
 .ותשובה פשוטה

    
 תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא תמיכות לתנועות נוער   

 
הסכומים שפרטת הינם , הנתונים המפורטים בשאילתא אינם נכונים

, למים החניכים כדמי השתתפות לתנועות הנוערהסכומים אותם מש
 .ואינם מהווים כלל ועיקר את תמיכת המועצה

 
י ועדת התמיכות מבוססים על קריטריונים "סכומי התמיכות הנקבעים ע

שווים וברורים לכל המפורטים בפרוטוקולים של הועדה ונדונו במועצה 
 .לא אחת

 
יינת בקבלת תמיכה עליה במידה וקיימת תנועת נוער נוספת ביישוב המעונ
לקבל על עצמה פיקוח ,  להגיש בקשה מפורטת לתמיכה לועדת התמיכות

י נוהל "ולעמוד בכל הקריטריונים שנקבעו ע, של אגף החינוך במועצה
 .התמיכות ברשויות המקומיות

 
הכל , אנו נקפיד על יחס שיוויוני לכל תנועות הנוער ביישוב בכל הזרמים

 .בלים במועצהלפי הקריטריונים המקו
 
 

 5613 כביש – שאילתא בנושא חומת מגן –שרון חוילי  .ד  
   

 –לצד הכביש המזרחי לישוב , הרשות המקומית החלה בבניית חומה
 . 5613כביש 

 
 :שאלותיי

 ? בכל וביחס ליישובנו5613מהי הגדרת מהוות כביש  .1
 ?ולאילו מטרות היא נבנית? מהם המניעים לבניית חומה זו .2
 ? תוכניות מאושרת לבניית חומה זוהאם ישנן  .3

 
 5613תשובת ראש המועצה לשאילתא בנושא קיר הפרדה בכביש 

 
צ קיר הפרדה בגבול "לפני מספר שנים בנתה המועצה במימון מלא של מע

הקיר נבנה על מנת . הקיר נבנה בהתאם לתוכניות מאושרות. 5613כביש 
גוברת  ומתוכנן ליצור חיץ בטיחותי בין הכביש שהתנועה בו הולכת ו

 .צ"הכביש הינו באחריות מע. לבין בתי המגורים, להתרחבות
 

לדוגמא קירות , יצויין כי בהשוואה לקירות הנבנים במקומות אחרים
דאגנו לבנות קיר , דרור מערבה- המוביל מצומת בני553ההפרדה בכביש 

 .שיהיה אסתטי מאוד ויכבד את הבאים בשערינו
 

 ?ותהאם יהיה כביש שר  :שרון
 

 .לא  :יצחק
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 דיון בהזמנת עירית פירזן למשלחת מפרדסיה   .4
 

מבקשת לחדש את הקשר , העיר התאומה מגרמניה, פירזן, כידוע לכולם :יצחק
ראש העיר התחלף וראש העיר החדש יצר איתנו קשר וביקש . איתנו

שאגיע עם עוד שלושה נציגי ציבור למפגש ערים תאומות שיתקיים 
 . ההנהלה החליטה כי יש להיענות לבקשה. ם בחודש ספטמברכשלושה ימי

   
   :ההמלצה המובאת לאישורכם להרכב הנוסעים  
 .ראש המועצה - יצחק ימיני      

 ר ועדת הנוער והועדה לקידום"יו  - טלי פליישמן     
 .מעמד האישה         

 .ר סיעת עתיד"חבר המועצה ויו - ויקטור כהן     
  ".תפוז"מנהלת בית הספר  - ורטנוידלית פ     

    
אין לי בעיה עם ברית ערים תאומות וגם עם זה שתצא משלחת אך אין זה   :דני

 .ח הציבור אלא על חשבונכם הפרטי"צריך להיות ע
 

 .אני בטוח שאם היית בין הנוסעים לא היית מדבר כך :יצחק
 

 .תדני העיר הערה עניינית ומגיעה לו תשובה ענייני :משה א
 

 .זו עוד לא היתה תשובה  אלא רק הערת ביניים :יצחק
 

לפני כשתי קדנציות המועצה החליטה לקדם את ברית הערים התאומות  :יוחנן
זה נועד בעיקר . וכל עוד אין החלטה אחרת צריך להמשיך את ההחלטה

 .לקדם חילופי נוער ויש בכך תועלת רבה
 

 דני גור וללא משמעת מן הראוי שתעשו חושבים על הצעתו של :משה א
 .קואליציונית

 
הארוח בגרמניה יהיה על חשבון המארחים ואנו : רק לתשומת לבכם :יצחק

 . דולר500 -בערך כ, מדברים על כרטיס טיסה בלבד
 

אתה קונה את כל מי . הנה כבר קנית את ויקטור, אתה קונה חברי מועצה  :דני
 אני אומר לך ,כולם מדברים אחרי הגב שלך. שמצביע לך בגרושים

 .בפרצוף
 

אז מה עכשיו אתה פתאום .  שנים נותן מעצמי בהתנדבות בפרדסיה10אני  :ויקטור
 .איך אתה סתם מדבר" ?קנה אותי"? מתנגד לנסיעה שלי

 
העלות הכספית . יותר חשוב לדעתי אם נעשה ברית עם השכנים שלנו כאן :שרון

ועצה הוכיחו כי  דולר זה כסף שנחסך מהתושבים וישיבות המ2,000של 
יש לשקול שנית גם , לכן. יש חשיבה על כל שקל וכל שקל מיועד למשהו

אם ההחלטה עוגנה בקדנציה הקודמת ואולי ניתן להציע שמי שרוצה 
ואולי , לנסוע ישלם וכך גם ההחלטה נשמרת וגם התושבים לא ניזוקים

 .פירזן גם יעזרו לנו באירועי תרבות
 

אנשי העירייה , עה האחרונה שעשינו לפני שלוש שניםיש דוח ביקור מהנסי :משה ג
ראש העיר . וראשי הערים התאומות שלה הביעו רצון לבוא לבקר כאן

הקודמת הציעה שהם ישתלו עצים מיוחדים בספריה שלנו ושאומן שלהם 
יתרום יצירת אומנות לספרייה ולמיטב זכרוני דיברו גם על מימון מילגה 

 .  משלחת של נוער במסגרת חילופי הנוערלפני כשנה נסעה. לסטודנטים
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לנוכח ההפרעות אני מפסיק את תשובתי ומתוך כבוד לשרון אענה לו   

 .בשיחה אישית
    
 הצבעה   

 
 תומר , משה גולדשטיין, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני )6: (בעד   
 .יפת וויקטור כהן     
 .וילידני גור ושרון ח, משה אודיז )3:  (נגד   

 
 

 29.1' החלטה מס   
 

מליאת המועצה מחליטה ברוב קולות להיענות להזמנת ראש עיריית פירזן 
. ולשלוח נציגות לכנס ערים תאומות שיתקיים בפירזן בחודש ספטמבר

, ר ועדת הנוער טלי פליישמן"הנציגות תכלול בנוסף לראש המועצה את יו
 .דלית פורטנוי" פוזת"ס "את חבר המועצה ויקטור כהן ואת מנהלת בי

 
 שלמה כסיף במקום שרון פלד, החלפת חברים בועדת תכנון   .5
 

במקום שרון פלד שעזב את היישוב אנו מציעים כרכז הועדה את שלמה  :יצחק
 .כסיף

 
 .הועדה לא מתכנסת  :דני

 
 .לבקשתו, לשרון היתה בעייה אישית ועכשיו אנו מחליפים אותו :יצחק

 
 הצבעה   

 
 תומר , משה גולדשטיין, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני )7: (בעד   
 .ויקטור כהן ושרון חוילי, יפת     
 .דני גור, משה אודיז )2:  (נגד   

 
 29.2' החלטה מס   

 
שלמה , מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות החלפת חברים בועדת תכנון 

 .כסיף במקום שרון פלד
 
 בד המועצה ציון סיריאישור עבודה בחופשה לעו   .6
 
 

 29.3' החלטה מס   
  

מליאת המועצה מאשרת פה אחד אישור לעבודה נוספת בזמן החופשה 
 .במהלך חודש יולי, לעובד המועצה ציון סירי

 
 אישור לחתימה על חוזה להפעלת תכנית קרב למעורבות  .7

 ___________________________ו"ל תשס"בחינוך בשנה
 

.  בכוונתנו להפעיל את תכנית קרב בשנת הלימודים הבאה,כידוע לכם :יצחק
 .החומר צורף לזימון ואני מבקש מזאב להרחיב

 



 9

הוחלט להפעיל , באחת מישיבות המליאה שדנה בפרוטוקול ועדת חינוך  :זאב
המועצה מתכוונת להתקשר בחוזה עם חברה שזכתה . את תכנית קרן קרב

הינה בשיתוף פעולה מוצלח ההפעלה . במכרז של משרד החינוך לנושא זה
 80% -נכון להיום כבר כ. ס והמועצה"הנהלת ביה, של הנהגת ההורים

 ₪ 300בעלות שנתית של , מההורים חתמו על הסכמתם להשתתף בתכנית
 .להורה

 
הרי לחלק מהחברים היושבים פה אין ? למה אתה לא מסביר שום דבר  :דני

 .מושג על מה מדובר
 

 .אם רק תאפשר ליאני מנסה להסביר   :זאב
 

 .רפאל אברהם הוא איש שלנו. הכל נעשה בזכותנו  :דני
 

למרות שאין לך כל קשר , בטח תרוץ דני עכשיו לעיתון ותגיד שזה בזכותך :יצחק
 . זה לא יעזור לך. לזה

 
ומדובר , ח לתלמיד" ש600המחיר הוא . ₪ אלף 309 -עלות החוזה הינה כ  :זאב

. נים כמחצית והמועצה את היתרהההורים מממ.  תלמידים515 -ב
 .ס בשיתוף נציגי ההורים"י הנהלת ביה"הנושאים שילמדו יבחרו ע

 
 ?מה הנושאים שיילמדו  :דני

 
 .ס בתהליך בחירה"וכרגע נציגי ביה, יש מבחר של נושאים  :זאב

 
 .תברך על המוגמר . אתה כל הזמן רק שואל שאלות :יצחק

 
 . אלא לשאול שאלותאני לא רוצה לברך על המוגמר  :דני

 
 ?אתה רוצה לטרפד את זה :יצחק

 
אך מבקש עוד , לדעתי זה מהלך חיובי ואני תומך ומחזיק לו אצבעות  :דני

 .הבהרות ולא משהו מצומצם כפי שהגזבר אומר
 

והוא . הגזבר עושה מלאכתו מקצועית ותרבותית, אני דוחה את דבריך :יצחק
 .ימשיך אם תאפשרו לו

 
, אך אחרי כל מילה שלי אתה עוצר אותי, דני,  להסביר בהרחבהאני מנסה  :זאב

 . שואל משהו ולא נותן לי לסיים
 

אתה מדבר בשביל כותרות בעיתון ולא בשביל , אנחנו הרי מכירים אותך :יצחק
 .דיון ענייני

 
 ?מדוע איני מקבל תשובות לשאלות שלי  :דני

 
אפילו . תוך הפגנת זלזול, אתה קבעת עם הגזבר פגישה בלילה ולא הגעת :יצחק

 .לא טרחת להודיע
 

 .נתקעתי עם האוטו בגולן  :דני
 

 .אלא גם בתנובות, אני מברך על יוזמה של העשרה חינוכית ולא רק בתפוז :שרון
ס אור השרון כדי "שאלתי האם נבחנו כמה חברות והאם דובר גם עם ביה  

 .לתת גם להם
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 .רן קרבמופעלת כבר  תכנית ק" אור השרון"ב :יצחק
מתוך בדיקה יש להם צוות . קרן קרב מופעלת בהרבה מקומות בישראל  

 מהם 80% –גם ההורים הסכימו . והתכנית טובה, מעולה ומנגנון מעולה
 .המועצה מעוניינת לתת העשרה נוספת לילדים.  זה הישג-שכבר חתמו 

 
 ?י מכרז"האם החברה נבחרה ע :משה א

 
 . מפנה אותנו לחברה שזכתהמשרד החינוך ביצע מכרז ו  :זאב

 
 ?האם רק חברה אחת נבחרה :משה א

 
 . זוהי החברה שקרן קרב מנחה אותנו להתקשר איתה  :זאב

 
אני מקווה שבחינוך לא התייחסתם כמו בשאר המכרזים שבהם  :משה א

 .הקריטריון היחיד הוא ההצעה הזולה ביותר
 

לא הייתה . צעות הזולותבמכרז הגינון דווקא פסלנו את הה. זה לא נכון  :זאב
זה היה מכרז של משרד החינוך ולא , בחירה של המועצה בזוכה המכרז

יתכן שיש עוד חברות לאזורים . נתנו לנו אפשרות לבחור בין מספר חברות
 . אחרים

 
נושא קרן קרב בעיני הרבה יותר מחשוב ואני תומך ותמכתי בו מתחילת   :דני

חבל ,  הנושא זה רפאל אברהםלשמחתי וצערי מי שמריץ את. התהליך
אבל כנראה שצריך יוזמות של , שהרשות לא יזמה זאת לפני שש שנים

 . תושבים כי אחרת דברים לא זזים
יחד עם זאת אני מגנה את צורת . מבחינתי התכנית תשדרג את היישוב  

בצורה שטחית ולא כפי שאני מצפה , הדברים כפי שמוצגים לנו במועצה
לדעתי .  ד את האנשים שעובדים ימים כלילות עבורובצורה מפורטת ויכב

בוודאי לא מדברי מזכיר , רוב חברי המועצה לא יודעים על מה מדובר
המועצה ומן הראוי שבעתיד יוצגו הדברים בצורה מפורטת כפי שנהוג בכל 

 .הרשויות בארץ
 

אני מציין את עבודתו הברוכה של רפאל אברהם . אני דוחה את דברי דני :יצחק
 .נו גאים שיש לנו קהילה כזו ואנשים כאלהא

 
אך מפריע , שכן הוא טוען שהוא יודע הכל. דני גור בדבריו לא בא בתום לב  

 . לשאר חברי המועצה לנהל דיון ענייני
 

 .הנושא הוצג וחבל שדני הפריע לדיון  
   
 29.4' החלטה מס   

 
נת מליאת המועצה מאשרת פה אחד להתקשר בחוזה עם חברת מרמ  

 ".תפוז"ס "בבי, ו"ל תשס"להפעלת תכנית קרב למעורבות בחינוך בשנה
 
 31.3.05דיון בדוח הכספי של המועצה ליום   .8
 

 .לפניכם הדוח הרבעוני לרבעון הראשון :יצחק
 

שהוא פחות מאחוז ,  38,000₪הרבעון הראשון הסתיים בגירעון של   :זאב
 ניתן להיווכח שאנו על פי ההשוואה שבין הביצוע לתקציב. מהתקציב

 .עומדים במלואו באומדן
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כ המועצה מבצעת את תקציב "סה, שעורי גביית הארנונה והמים גבוהים  
 .המועצה כפי שנקבע במליאה ואין לנו סטיות בביצוע ואני שמח על כך

 
אם כי , 2005 -  ואני מאמין שנהיה מאוזנים גם ב2004 -אנו מאוזנים ב :יצחק

 .איני יכול להבטיח
 

 ?האם המועצה הדתית וכספים שמגיעים לה מוצגים בדוח זה :משה א
 

לדעת המועצה המקומית לא מגיעים למועצה . יש בינינו חילוקי דעות  :זאב
כל חודש אנו . אם נידרש לכך הנושא יובא לדיון במליאה. הדתית כספים

 .כהשתתפות בתקציב השוטף ₪ 34,000-35,000מעבירים להם כיום 
 

 ?לא ראוי שכספי מחלוקת ישמרו בצדהאם  :משה א
 

בכל . לדעתנו הסבירות שנצטרך לשלם נמוכה. הכל לפי הערכת הסיכון  :זאב
 .מקרה ההצעה שלך עלולה להפריע לניהול המועצה

 
 ? מאיפה זה–לגבי היטלי השבחה   :דני

 
. 10 – 5 -מדובר להערכתי על כ, הסכומים תלויים במספר התחלות הבניה  :זאב

 .רים חדשים"סיבות שמתאפשר לנו לאשר תבזו אחת ה
 

 .ח כצד שלישי"בזמנו הוצע שימונה רו. לגבי המועצה הדתית :שרון
 

 .לא זכור לי כזה דבר  :זאב
 

 .יש פרוטוקולים :שרון
 

 .אשמח מאוד לראות אותם  :זאב
 

 .עד היום לא קיבלנו כל עדכון בנושא הויכוח :שרון
 

 .כי אין דבר חדש, נכון  :זאב
 

אני תובע לקיים לאלתר דיון יחד עם המועצה הדתית בנושא הגרעון  :ןשרו
 .ח"המצטבר של חצי מיליון ש

 
 .אין להם גרעון :יצחק

 
בהמשך למה שאמרתי בישיבה לפני כשמונה חודשים אני מציע לקיים  :שרון

דיון בנושא החוב הנטען על ידם ומבקש להביא למליאה מסמך של גמר 
 .הבוררות ומה גורל הכסף

 
כל תוצאה שתהיה . הוא הוזמן. ראש המועצה הדתית ביקש לקיים דיון :יצחק

 .תובא לידיעתכם
 

 ?ח" ש38,000מה גורם להם כמו , ח"יש בדוח כמה סטיות באלפי ש :שרון
 

צריך להבין שדוח רבעוני לא משקף . זה סכום מזערי לדוח בהיקף כזה  :זאב
אינם , שקיימות תמיד, ותרוב הסטי. פעילות ברמה שנתית בגלל עונתיות

 .בסכומים גדולים
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ימיני אמר שתהיה , לגבי הסבירות הנמוכה לתשלום המועצה הדתית :משה א
 ?האם הגזבר לוקח זאת בחשבון. ישיבה ואם בה יוחלט כי יש לשלם 

 
 ?ואם לא יוחלט לשלם   :זאב

 
ם בדוח אני יודע שהדברים הולכים לועדת שרים ומן הראוי שיצוינו הדברי :משה א

 .הכספי
 

אחת האפשרויות היא שועדת שרים יכולה דווקא להחליט על הורדת   :זאב
 .במיוחד לאור מצבה הכספי המשופר,  תקציב המועצה הדתית

   
 הצבעה

 
 משה גולדשטיין ותומר  , טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני )5 ( :בעד

 .                  יפת
 .משה אודיז )1 ( : נגד
 .ויקטור כהן ודני גור, שרון חוילי  )  3: (ענמנ

 
 29.5' החלטה מס

 
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הדוח הכספי של המועצה ליום   

31.3.05. 
 
 אישור זכויות חתימה בתקופת היות גזבר המועצה בחופשה  .9
 

 .ונאחל לו נסיעה טובה, ל"הגזבר נוסע לחופשה בחו :יצחק
 

 מקומי לעניין זכויות חתימה בתקופת העדרותי תמלא מומלץ כי את  :זאב
 .מנהלת החשבונות אפרת אלקלעי

 
 29.6' החלטה מס   

 
כי בתקופת העדרותו של גזבר המועצה , מליאת המועצה מאשרת פה אחד  

תמלא את מקומו לעניין , 23.8.05 – 28.7.05בתאריכים , לרגל חופשה
 .אפרת אלקלעי' זכויות חתימה גב

 
 

 ח לשיפור חזות" ש120,000 בסך 346' ר מס"ישור הגדלת תבא  .10
 _______________________________________היישוב

 
התקציב שאנו מבקשים לאשר כולל הכנת תשתיות למעבר נכים בשלב  :יצחק

בעיקר אנו ,  35,000₪ -שיפור חזות בית העלמין כ,  45,000₪ -ראשון כ
ן לשיפור הדשא במגרש הכדורגל וכמו כ, חושבים על סככת ההספדים

 .ולרכישת לוחות מודעות חדשים ליישוב
 

 .ח ואני חושב שכולם חושבים שהם נחוצים" ש120,000כ "סה   
 

 ?מי קבע את הרכב החלוקה  :דני
 

 ?איזו שאלה זו, ההנהלה, אני :יצחק
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אני מסכים אך כדי שנכים יוכלו לרדת מהמדרכה צריך לסדר את   :דני
 .המדרכות

 
נתתי הנחיה ואנחנו מתקנים זאת מהתקציב . יש אכן בעיה עם המדרכות :צחקי

והעברנו את זה , בעיקר ברחוב המייסדים, הבעיה היא העצים. השוטף
 .לועדת איכות הסביבה שימליצו אם עוקרים או לא

   
 29.7' החלטה מס   
 120,000 בסך 346' ר מס"מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב  

 . לשיפור חזות היישובח"ש
 

 )לפי בקשת שרון חוילי(פריצות ביישוב   .11
 

 .מעבר למה שענית לדני גור יש הצעה שלי גם לנושא הסברה :שרון
   
הדברים שהמועצה עומדת לעשות כפי שהסברת בתשובתך לדני מקובלים   

לגבי עלון הסברה לגבי . עלי והם סבירים ויכולים לקדם את הנושא
 .הגנבים יודעים בדיוק להיכן לבוא ומתי. יםהעובדים הזר

 
לגבי העסקת עובדים , אני לא רואה בעובדים הזרים סיבה לכל הפריצות :יצחק

 חברה השמירה 31.7.05 -למרות זאת ב. מהשטחים יש חוק מדינה
 .נשקול להוציא פלייר על החברה החדשה כולל הדברים שהצעת. מתחלפת

 
ר ועדת בטחון לא פועל ליישום החלטות "ולמה משה גולדשטיין שהוא י  דני

 ? ועדתו
 

י הצטרפות "קודם כל היתה קריאה שלי בזמנו להראות דוגמא אישית ע .משה ג
 . למשמר האזרחי שלנו כחברי מועצה

 
 ?אולי תפסיק לזבל  :דני

   
אני עוזב . אני מפסיק את תשובתי, מפריע לדבר כל הזמן, היות ואתה דני .משה ג

 .חאה על הסגנון והרמה שהדיון מתדרדר כאןאת הישיבה במ
 

 .21:45משה גולדשטיין עזב את הישיבה בשעה   
 

אני מוחה על כך שראש המועצה לא עונה תשובות לשאלות שהוא נשאל   :דני
 .ביישום החלטות ועדת בטחון ברשות משה גולדשטיין

 
ני היום אי אפשר לקיים דיון כשדני כל הזמן מפריע ולכן לא ניתן לד :יוחנן

 .תשובות
 

 ?כ אתה עוד בא בטענות"ואח, אתה מפריע כל הזמן ולא נותן לנהל ישיבה :יצחק
   

 :אישורי פרוטוקולים  .12
 

 22.5.05 מיום 13' פרוטוקול ועדת תרבות מס .א  
 

 הצבעה   
 תומר יפת וויקטור, טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני )5:  (בעד   
 .כהן     
 .דני גור ומשה אודיז )2 ( :נגד   
 .שרון חוילי )1: (נמנע   
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 29.8' החלטה מס    

 
 מיום 13' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות מס 

22.5.05. 
 

 21.6.05 מיום 5' פרוטוקול ועדת תמיכות מס .ב  
 

 .הפרוטוקול מפורט לפניכם :תומר
 

 הנוער אני אפנה לאור המענה שקיבלתי לשאילתא בנושא תנועות :שרון
שיפנו לבקשת תמיכה ויתמכו גם הם באותו " אל המעיין"לתנועת 

 .יחס
    
 הצבעה   

 
 ויקטור,תומר יפת , טלי פליישמן, יוחנן גיל, יצחק ימיני )7:  (בעד   
 .שרון חוילי ומשה אודיז, כהן     
 .דני גור )1: (נמנע   

 
 29.9' החלטה מס   

 
 מיום 5' רוטוקול ועדת תמיכות מסמליאת המועצה מאשרת את פ 

21.6.05. 
   
 3.5.05 מיום 6' פרוטוקול ועדת רווחה מס .ג  

 
 .זו פעם שלישית שמובאת טבלה ללא הסבר  :משה א

 
הכל עובד נכון והכל מסודר מה שחסר זה .  שנים בועדה10אני כבר  :ויקטור

טבלת הקריטריונים צריכה להיות מוצגת עם . הקריטריון
 .להפרוטוקו

 
אתה ימיני צריך לכפות על הועדה והמחלקה להביא את הנתונים  :משה א

 .כפי שצריך
 

הם מפורסמים . אני אדאג להבא שתראו את הקריטריונים :תומר
 .באינטרנט

 
ואנו עוסקים בו כל הישיבות . נושא ההנחות רגיש לדיון וחשוב  :דני

נו כל רק אני מבקש שאתה תומר תדאג שבעתיד יהיו ל. בכובד ראש
 .התשובות בצורה רצינית ומפורטת

 
 .בעיני הקאנטרי זה מותרות ואין לתת בו הנחות  :משה א

 
 .לפני שמדפיסים את הפרוטוקול אני מבקש לראות אותו שוב  :ויקטור

 
ההנחות . אני מצטרף לדברי משה אודיז שהקאנטרי הוא מותרות :שרון

 . החוגיםדחופות והכרחיות אך יש להפריד בין הקאנטרי לשאר
 

וחוגים , זהו מקום בילוי. אסור שהעני יהיה בחוץ והעשיר בפנים :יצחק
כיצד יגיב ילד שחבריו . לילדים שיש קושי בבית זהו מקום מפלט

 ?נכנסים פנימה והוא נשאר להתבונן בהם מבחוץ
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 .באותה מידה חוג שחמט יכול להראות כמותרות  :תומר

 
ם והקאנטרי הוא מקום יוקרה בחוגים משתתפים מרבית הילדי :משה א

 .ונראה לי סוג של חוצפה לבקש בו הנחה
 

 .יש עוד משפחות שאין להם כסף לקאנטרי   :דני
 

 .דווקא בקיץ צריך לעזור לילדים הללו  :ויקטור
 

 .אז נמכור להם כרטיסייה  :משה א
 

 .צריך לתת לאנשים אלה הרגשה טובה. זה יותר יקר  :יצחק
 

תבדוק את הקריטריונים הקיימים אולי יש ,  חדשר"אתה תומר יו  :דני
תביא ? משהו שצריך לשנות מי אמר שמה שקבעו בזמנו עדיין נכון

 .את זה לדיון כאן ודרך זה גם נלמד אותם
 

אני רוצה להצביע בעד בהתניה שנקבל בשבוע הבא את  :משה א
 .הקריטריונים

 
 

 :הצבעה   
 

 ויקטור, תומר יפת,  פליישמןטלי, יוחנן גיל, יצחק ימיני )6 ( :בעד  
 .משה אודיז, כהן    
 ).בגלל הקאנטרי(דני גור ושרון חוילי  ) 2: (נמנע   

 
 

 29.10' החלטה מס   
 

 מיום 6' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת רווחה מס 
3.5.05. 

 
למרות שנושא ההודעה לא . שרון חוילי מבקש להודיע הודעה אישית :יצחק

 .אני מתיר זאת באופן חד פעמי, ת החוקהותר במסגר
 

 שרון חוילי מקריא הודעה אישית  
 

. הנני להתריע ולהביע מחאתי על אירוע שנראה כחסר תקדים בפרדסיה  
בישוב שקט הדוגל באהבת הבריות וקרוב לבבות וכן התחשבות בזולת על 

בליל שבת האחרונה בחרה משפחה משכונת . נפל דבר בפרדסיה, כל גווניה
גני השרון לחגוג אירוע יום הולדת בחגיגות מוסיקה רועשת עד חצות לילה 

 . למרות רוחם של כל השכנים בין דתיים ובין חילוניים
 

 :ראוי להגיש במסגרת ישיבה זו כדלקמן  
 

איסור חמור להשמיע מוסיקה ברעש בלתי סביר בכלל וכל שכן  .1
 .בערבים

 
 -ו ברעש סביר מעבר לאיסור חמור עוד יותר להשמיע מוסיקה ואפיל .2

 .כל שכן כאשר מדובר ברעש כמות זה שהיה,  בלילה23:00
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לא מוסרי מעבר לאיסורים אשר העליתי לפגוע בשכנים בכלל וכל  .3
שכן בשכנים שומרי מסורת אשר שלוות השבת נפגעה אצלם 

 .עמוקות
 

אני תקווה שמחאה זו תביא להמשך סובלנות הדדית וכבוד הדדי בין 
 .החופש הקרב ובאהזולת לרבות 

 
 

 .22:10הישיבה ננעלה בשעה 
 .אורלי רזניקוב: רשמה

 
 
 

 ,בברכה
 
 

 
 יצחק ימיני                זאב ובר

 מזכיר המועצה                                                                                         ראש המועצה
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ייחשב כסופי לאחר ישיבת המועצה מן המניין הבאההפרוטוקול: הערה


